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I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului metodico-ştiinţific din 

Colegiul de Ecologie, numit în continuare regulament, este elaborat în temeiul 
prevederilor legislaţiei în vigoare:

• Codul Educaţiei al Republicii Moldova (art.49, alin.4), nr. 152 din 
17.07.2014;

• Regulamentului - Cadra de organizare şi funcţionare a instituţiilor de 
învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar 
aprobat la data de 10.06.2015 modificat la data de 13.03.2019 prin ordinul 
Nr. 232 Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării;

• Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului de Ecologie.

2. Repectarea regulamentului este obligatorie pentru toţi membrii Consiliului 
metodico-ştiinţific.

3. Consiliul metodico-ştiinţific este organ de conducere al Colegiului de Ecologie, cu 
misiunea de a asigura respectarea prevederilor legale de organizare şi funcţionare a 
instituţiei.

4. Componenţa numerică şi nominală a Consiliului metodico-ştiinţific este aprobată de către 
Consiliul profesoral.

5. Consiliul metodico-ştiinţific se instituie prin ordinul directorului Colegiului de Ecologie

II. ATRIBUŢHLE CONSILIULUI METODICO - ŞTIINŢIFIC

1. Elaborează strategia de desfăşurare a activităţii metodice în cadrul instituţiei.

2. Organizează şi monitorizează activitatea metodică în cadrul instituţiei.

3. Analizează rezultatele activităţii metodice proiectate şi desfăşurate în Colegiu

4. Examinează şi aprobă programul de activitate al Consiliului metodico-ştiinţific.

5. Elaborează şi aprobă programul de activitate al Consiliului metodico-ştiinţific.
6. Familiarizează cadrele didactice cu actelor normative şi reglatoare cu referire 1a.

domeniul metodologic.



7. Aprobă documentaţia ştiinţifico-metodică a instituţiei: lucrări metodice, ghiduri 
metodologice, materiale didactice, proiectările anuale, curricula, programele de 
activitate a catederelor, programele de activitate a cercurilor pe obiecte, etc.

8. Participă la elaborarea planului de dezvoltare strategică a instituţiei.
9. Participă la elaborarea planului-cadru la nivel de instituţie.

10. Verifică respectarea şi realizarea planurilor de studii, a curriculei disciplinare şi a 
curriculei modulare de către profesori.

11. Propune soluţii optime în organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional conform 
obiectivelor auriculare.

12. Monitorizează şi evaluează periodic parcurgerea materiei de studii.

13. Aprobă metodologia desfăşurării testelor de evaluare iniţială, curentă şi sumativă 
(teze, examene).

14. Evaluează activitatea didactico-metodică a cadrelor didactice şi manageriale.
15. Aprobă tematica şi monitorizează desfăşurarea seminarelor metodologice la diverse

discipline.
16. Examinează tematica elaborărilor metodice a cadrelor didactice şi manageriale.

17. Examinează şi aprobă, pentru publicare articolele metodico-ştiinţifice a cadrelor
didactice din instituţie.

18. Validează cursurile de lecţii, lucrările metodico-didactice în vederea schimbului de
experienţă.

19. Aprobă Registrul dezvoltării profesionale a cadrelor didactice şi manageriale.

20. Coordonează desfăşurarea olimpiadelor şcolare şi a concursurilor şcolare.

21. Analizează rezultatele olimpiadelor/concursurilor şcolare.

22. Aprobă totalurile activităţii didactice şi metodice ale catedrelor.

23. Monitorizează organizarea parteneriatului social între catedre şi instituţii.

24. Aprobă recomandări metodice pentru lucrările practice şi de laborator.
25. Participă, prin reprezentanţii săi în comisia de concurs pentru desemnarea şefilor de

catedre.



III. STRUCTURA, CONSTITUIREA SI FUNCŢIONAREA CONSILIULUI
METODICO - ŞTIINŢIFIC

10. Componenţa numerică şi nominală a Consiliului metodico-ştiinţific este aprobată de 
către Consiliul profesoral.
Consiliul metodico-ştiinţific al Colegiului de Ecologie este constituit din directorul 
instituţiei, directorii adjuncţi, şefii de secţii, şefii de catedre,cadre didactice cu 
performanţe deosebite ţn activitate,cadre didactice cu grad ştiinţific, metodist, 
psiholog, şeful bibliotecii.
Consiliul metodico-ştiinţific este condus de directorul adjunct pentru instruire.

11. Preşedintele Consiliului metodico-ştiinţific are următoarele atribuţii:

a) conduce şedinţele Consiliului metodico-ştiinţific;

b) semnează hotărârile adoptate de Consiliul metodico-ştiinţific;
c) semnează procesele-verbale şi alte documente ale Consiliului 

metodico-ştiinţific;

d) colaborează cu secretarul Consiliului metodico-ştiinţific în 
privinţa redactării documentelor necesare desfăşurării 
şedinţelor, convocării membrilor şi comunicării hotărârilor 
adoptate;

12. Directorul desemnează, din rândul membrilor Consiliului metodico-ştiinţific, 
secretarul Consiliului metodico-ştiinţific.

30.Secretarul Consiliului metodico-ştiinţific este numit pe durată de un an de zile. 
Responsabilităţile de secretar al Consiliului metodico-ştiinţific pot fi preluate, în 
absenţa acestuia, de către unul din membrii consiliului.

31.Secretarul Consiliului metodico-ştiinţific are următoarele atribuţii:

a) redactează procesul-verbal în registrul unic al Consiliului 
metodico-ştiinţific;

b) aduce la cunoştinţa profesorilor şi părţilor interesate hotărârile 
adoptate de către consiliul metodico-ştiinţific;

c) răspunde de registrul unic în care sunt consemnate procesele- 
verbale redactate în timpul şedinţelor consiliului, hotărârile 
adoptate de Consiliul metodico-ştiinţific .



2. Consiliul metodico-ştiinţific activează în conformitate cu Regulamentul-cadru de 
organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi 
postsecundar nonterţial , aprobat prin OME nx.550 din 10.06.2015, Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Colegiului de Ecologie şi prezentul Regulament şi se 
întruneşte o dată la două luni, precum si la solicitarea directorului.

3. Prezenţa membrilor 1a. şedinţele consiliului metodico-ştiinţific este obligatorie.

4. Şedinţele Consiliului metodico-ştiinţific sunt deliberative, dacă la ele participă cel puţin 
2/3 din numărul total al membrilor.

35. Hotărârile Consiliului metodico-ştiinţific se adoptă prin vot deschis cu majoritatea 
simplă de voturi.Deciziile luate de Consiliul metodico-ştiinţific sunt consemnate în 
procese-verbale şi sunt obligatorii pentru cadrele didactice şi manageriale ale Colegiului 
de Ecologie.

36. Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului metodico-ştiinţific se înregistrează în 
registrul de procese-verbale, se îndosariază şi se numerotează.

Pe ultima pagină, directorul semnează pentru autentificarea numărului paginilor 
registrului şi aplică ştampila.

IV. DISPOZIŢII FINALE
37. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Consiliul de 

administraţie.
38. Modificările şi completările Regulamentului se efectuează de către Consiliul de 

administraţie, la propunerea Consiliul metodico-ştiinţific.


